SCENARIUSZ
NA ZAKOŃCZNIE ROKU SZKOLNEGO
DLA GRUPY DZIECI 6 – LETNICH
Pt.: „Wakacje już blisko”

1. Piosenka ,,Pożegnanie”(śpiewana z podziałem na role).
1.Wszystkie buzie dzisiaj czyste
miny także uroczyste,
tylko lalki w kącie płaczą,
że już dzieci nie zobaczą.
Ref: Śpiewa łąka szumi las,
że do szkoły nadszedł czas.
Śpiewa łąka szumi las,
pożegnania nadszedł czas.
2.Dziś stoimy razem w kole,
by pożegnać się z przedszkolem
podziękować naszym paniom
za ich trudy i starania.
Ref: Śpiewa łąka szumi las,
że do szkoły nadszedł czas.
Szumi łąka, śpiewa ptak:
będzie nam przedszkola brak.
3.Dziś wierszyki i piosenki,
kolorowych kwiatów pęki:
róże, bzy, kaczeńce, maki
niosą dla Was przedszkolaki.
Ref: Śpiewa łąka szumi las,
że do szkoły nadszedł czas,
i śpiewamy wszyscy wraz,
że nie zapomnimy Was.
2. Inscenizacja ,,Wakacjusz”

KAPITAN
Przedszkole - było portem,
a sala - przystanią.

Dziś żegnamy salę.
Żegnamy się z panią. (ukłon)
Wypłyniemy z portu
tak, jak marynarze,
a słońce – jak kompas
drogę nam pokaże !
CHIF
Zanim wyruszymy
na długą wyprawę,
żegnamy cztery kąty
i trzy rzędy ławek. (wskazanie dłonią na stoliki i kąty)
BOSMAN
Żegnamy cię tablico, długo
będziesz czysta ! (machanie ręką w stronę tablicy)
MECHANIK
A ja żegnam lalki .
Żegnam salę – przystań ! (zatacza krąg ręką)
MARYNARZ I
Ja kwiatkom na oknie
chcę przypomnieć o tym,
żeby żaden nie zwiądł,
nie usechł z tęsknoty. (grozi palcem)
3. Piosenka ,,Pożegnanie”
1.Żegnamy się z przedszkolem,
salami, zabawkami.
A z największym żalem
z naszymi paniami.
Ref: Zaraz po wakacjach
będziemy już w szkole.
W myślach nam zostanie
przedszkole wesołe.
2.To droga do przedszkola,
to drzewo, ławka, brama.
W drzwiach przedszkola stoi
pani ukochana.

Ref: Zaraz po wakacjach …
3.Różne wydarzenia
z życia przedszkolnego,
wspomnienia zostaną
w sercu u każdego.
Ref: Zaraz po wakacjach …
4. Inscenizacja ,,Wakacjusz” c.d.
ZASTĘPCA KAPITANA
Wszyscy naszej pani
pięknie się kłaniamy. (ukłon dzieci)
PASAŻERKA
Przepraszamy panią
Za kłopoty, psoty.
Życzymy wakacji
Zielonych i złotych.
MARYNARZ II
A może i pani
chce być choć przez chwilkę
w marynarskiej czapce
dzielnym morskim wilkiem?
Bo czapka dla pani
już dawno gotowa… (wkłada pani marynarską czapkę)
KAPITAN
Baczność!...Na cześć pani
proszę salutować! (marynarze salutują)
Załoga - na pokład!
Ruszamy za chwilę.
Niech każdy pasażer
przygotuje bilet.
PASAŻERKA
A co jest biletem?
ZASTĘPCA KAPITANA
Kto się nie uśmiecha,
znaczy, że na gapę
chciałby z nami jechać!

PASAŻER I
Trzeba się uśmiechać!
Kapitan ma rację!
PASAŻER II
A dokąd płyniemy?
KAPITAN
Na wyspy WAKACJE! (wszyscy wsiadają na statek)
5. Piosenka ,,Kołysze się statek”
Był kapitan dzielny chwat,
który zwiedził cały świat.
W jego żagle dmuchał wciąż
morski wiatr.
Nieraz tonął na dnie mórz.
Nieraz ginął w czasie burz.
Wtedy śmiał się, pogwizdywał
no i już.
A gdy coś trudno znieść
śmiał się znowu
i zaczynał swoją pieśń.
,,Panem mórz tylko ten z nas zostanie
Kto pogodną i wesołą ma twarz”.
Pokaż więc, żeś ty tu kapitanem.
Jak banderę wciągnij uśmiech na swą twarz.
6. Inscenizacja ,,Wakacjusz” c.d.
(Jeden marynarz rozgląda się i woła: )
Wyspa przed nami!
KAPITAN
Kierunek wyspa!
Rozkaz daję!

Opuszczamy żagle!
Kotwica w dół! Statek stój! (wszyscy wysiadają)
7. Wiersz ,,Hura wakacje”
Hura! Wakacje! Słodkie lenistwo!
Od jutra będzie mi wolno wszystko:
Leżeć na łące,
Gonić zające,
Biec drogą polną,
Albo iść wolno
Prosto przed siebie,
Do chmurek w niebie.
Kąpać się w rzece
Lub stać pod piecem
I pleść trzy, po trzy
Nie wiedzieć o czym.
Nikt mi nie będzie życia utrudniał,
A spać – spać będę aż do południa.
Jutro przez cały dzień nie wstanę.
Ech! Jednak wiem co zrobię.
Wstanę o świcie!
Bo to są wakacje! Wspaniałe życie!
8. Taniec do piosenki ,,Lato”
9. Tańce:
- Jezioro łabędzie
- Kankan
- Rock and roll
10. Inscenizacja ,,Wakacjusz” c.d.
ZASTĘPCA KAPITANA
Dosyć śmiechu i zabawy,
dosyć tych beztroskich dni.
Opuszczamy wyspę
na wiele, wiele dni. (marynarze i pasażerowie wsiadają na statek)

KAPITAN
Kotwica w górę.
Odbijamy.
Na nikogo nie czekamy.
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